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PRODUKSI  ANTIBODI  POLIKLONAL TERHADAP EKSTRAK 

DAGING BABI (Sus vittatus) YANG DIPANASKAN PADA SUHU 70°C, 

80°C, DAN 100°C SELAMA 30 MENIT 

ABSTRAK 

 

Oleh 
Rizal Pahlawan 

B1D014222 

Tujuan utama penelitian ini adalah menghasilkan antibodi poliklonal yang 

spesifik terhadap daging babi, dengan penggunaan vaksin ekstrak daging babi 

tanpa dipanaskan (P0), dipanaskan pada suhu 70°C (P1), 80°C (P2) dan 100°C 

(P3). Empat ekor kelinci lokal masing-masing divaksinasi dengan ekstrak daging 

P0, P1, P2, dan P3 secara subkutan di bagian punggung dan intra perotonial (IP). 

Konsentrasi vaksin yang digunakan 200 μg/ekor, dengan penyuntikan 100 μl/10 

titik pada bagian punggung dan 1000 μl intra perotonial (IP). Vaksinasi dilakukan 

sebanyak 3 kali dengan jarak 10 hari. Serum diambil sebanyak 4 kali masing-

masing sebelum vaksinasi pertama, ke dua, dan 10 hari pasca vaksinasi ke tiga. 

Antibodi dipurifikasi dari serum yang diambil 10 hari pasca vaksinasi 

menggunakan amonium sulfat pada konsentrasi 10% dan 50% yang dilanjutkan 

dengan proses dialisis. Sebagai control digunakan serum normal dari kelinci yang 

tidak divaksinasi. Antibodi yang dihasilkan diuji dengan metode immunodot-blot 

menggunaka membran nitroselulose (NC). Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa antibodi berhasil diperoleh dari ekstrak daging babi mentah atau tanpa 

dipanaskan (P0) dan yang dipanaskan pada suhu 70°C (P1), 80°C (P2), dan 100°C 

(P3), ditandai dengan timbulnya dot-dot yang bewarna keunguan pada membran 

NC. Antibodi yang diperoleh dari vaksinasi menggunakan ekstrak daging yang 

dipanaskan pada suhu 70°C mempunyai potensi yang sama dengan yang 

divaksinasi dengan ekstrak daging mentah yakni hanya dapat mendeteksi antigen 

daging mentah dan antigen daging babi yang dipanaskan pada suhu 70°C. Semua 

antibodi yang dihasilkkan dalam penelitian ini tidak dapat mendeteksi antigen 

estrak daging babi yang dipanaskan pada suhu 80°C dan 100°C. Antibodi P2 dan 

P3 hanya dapat mendeteksi antigen daging babi mentah saja tetapi dalam intesitas 

lebih rendah daripada antibodi dari daging mentah dan pemanasan 70°C. Dari 

hasil penelitian ini dapat disimpulkan ekstrak daging babi efektif menghasilkan 

antibodi poliklonal pada pemanasan maksimum 70°C selama 30 menit. Perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengembangan immunodiagnostik 

menggunakan antibodi poliklonal yang dihasilkan dari ekstrak daging babi  yang 

dipanaskan pada suhu 70°C. 

 

Kata kunci : Antibodi poliklonal, Daging babi, Imunisasi, Purifikasi antibodi, 

Immunodot- blot. 
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PRODUCTION OF POLYCLONAL ANTIBODY ON PIG MEAT 

EXTRACT (Sus vittatus) HEATED ON TEMPERATURE 70°C, 80°C, AND 

100°C FOR 30 MINUTES 

 

ABSTRACT 

 

By  

Rizal Pahlawan 

B1D014222 

 

 

 

The main objective of this study was to produce polyclonal antibodies that 

specific to pork, with the use of 4 types of pork extract vaccines i.e. without 

heating (P0), or heated at 70°C (P1), 80°C (P2), and 100°C (P3). Four local 

rabbits were vaccinated with meat extracts of P0, P1, P2, and P3 subcutaneously 

on the dorsal and intra-perotonial (IP). Vaccine concentrations used were 200 

μg/head, with injections at 10 points, 100 μl/1 point on the dorsal and 1000 μl 

intra perotonially (IP). Vaccination was done 3 times with a distance of 10 days 

each. Serum was taken 4 times each before the first-, second-, and 10 days after 

the third vaccinations. Purified antibodies from serum taken 10 days after 

vaccination was carried out using ammonium sulfate precipitation at 

concentrations of 10% and 50% followed by dialysis. As a control, normal serum 

from unvaccinated rabbits was used. The antibodies produced were tested by the 

immunodot-blot method using nitrocellulose (NC) membrane. The results of this 

study indicated that antibodies were successfully obtained from raw or unheated 

pork extract (P0) and those of heated at 70 °C (P1), 80 °C (P2), and 100° C (P3), 

indicated by the appearance of purplish colored dots on NC membranes. 

Antibodies obtained from vaccination using meat extracts heated at 70 °C have 

the same potential as those vaccinated with raw meat extracts that can only detect 

raw meat antigens and pork antigens heated at 70° C. All antibodies produced in 

this study were unable to detect pork estract antigen heated at 80° C and 100° C. 

P2 and P3 antibodies could only detect raw pork antigens but in the intensity of 

lower than antibodies from raw meat as well as those of heating at 70° C. From 

the results of this study it can be concluded that pork extract effectively produces 

polyclonal antibodies at a maximum heating of 70° C for 30 minutes. Further 

research is needed in regards to immunodiagnostic development using polyclonal 

antibodies produced from pork extract heated at 70° C. 

 

 

 

Keyword: Polyclonal antibody, Pork, Immunization, Purification of antibody, 

Immunodot-blot. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai negara terbesar ke 5 merupakan salah satu negara yang 

penduduknya mayoritas Muslim. Sebagai salah satu negara dengan jumlah 

penduduk besar, maka dibutuhkan banyak bahan makanan penting untuk 

menunjang masyarakat agar tetap sehat, dalam hal ini daging adalah salah satu 

makanan pokok yang dibutuhkan atau dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. 

Banyak kasus yang sedang ramai di pasar luas karena pencampuran daging sapi 

dengan daging babi sebagai bahan baku atau bagian terpenting dari pembuatan 

makanan khas indonesia baik itu bakso, sosis, abon dan lain-lainya. Indonesia 

sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim merasa khawatir akan kasus 

tersebarnya kandungan babi dalam makanan. Dalam hal ini rumah potong hewan 

juga berperan sebagai wadah atau tempat yang sangat krusial dalam pencampuran 

daging, dan juga alat potong yang dapat terindikasi adanya sisa pemotongan dari 

daging babi yang menyebabkan makanan berbahan daging menjadi tidak ASUH 

(Aman, Sehat, Utuh, dan Halal). 

Isu keaslian makanan halal telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan 

konsumen muslim di seluruh dunia. Hal ini karena pemalsuan komponen yang 

halal dengan komponen non halal dalam produk makanan telah meluas dan sulit 

untuk diidentifikasi dengan menggunakan panca indera. Masalah ini sering terjadi 

di tengah masyarakat, misalnya daging babi digunakan bersama dengan daging 

ayam dalam menghasilkan produk pangan seperti sosis yang dijual dipasaran 

(Lensa Indonesia, 2012). Deteksi dan kuantifikasi kandungan babi dan sapi dalam 

makanan diperlukan bukan hanya karena alasan kepercayaan agama tetapi juga 

karena alasan kesehatan. Alasan kepercayaan agama adalah karena komunitas 

Muslim dan Yahudi dilarang mengonsumsi produk yang mengandung babi. Dari 

sisi kesehatan, adanya kekhawatiran terhadap daging babi yang banyak 

mengandung lemak dan akan menyebabkan kolesterol bagi yang 

mengkonsumsinya. 

Perkembangan ilmu pengetahuan terkait analisis kehalalan produk makanan 

telah berkembang pesat. Beberapa di antaranya adalah metode analisis untuk 

identifikasi derivat babi dalam makanan, seperti identifikasi babi dalam bakso 
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dengan metode polymerase chain reaction dan restriction fragmen length 

polymorphism (RPCR-RFLP) (Erwanto et al., 2014), analisis gelatin dengan 

spektroskopi (Rohman et al., 2011),  analisis daging babi dalam abon dengan 

polymerase chain reaction (PCR) (Maryam et al., 2014), analisis babi dalam abon 

pada mitokondria dloop 22 dengan polymerase chain reaction (PCR) (Rahmawati 

dan Taufiq, 2016). Metode lain yang sudah dikembangkan untuk deteksi daging 

babi dalam makanan adalah metode berbasis protein dengan mengeksplorasi 

antibodi poliklonal anti protein babi, antara lain untuk deteksi gelatin babi 

(Syamsuri dan Wardani, 2013), pengembangan tes immunodiagnostik cepat untuk 

komponen daging babi dalam daging sapi dan daging ayam mentah (Depamede, 

2011).  

Depamede (2011) dalam penelitiannya berhasil mengembangkan  kit alat 

deteksi cepat menggunakan antibodi terhadap immunoglobulin babi, akan  tetapi 

kit yang dikembangkan tidak dapat mendeteksi secara optimum adanya komponen 

daging babi pada daging yang sudah matang atau produk olahan daging. Maka 

dari itu pada penelitian ini perlu disediakan antibodi  poliklonal anti daging babi 

yang dihasilkan dari proses pemanasan pada suhu 70°C, 80°C dan 100°C, 

sehingga diharapkan antibodi yang dihasilkan dapat mendeteksi komponen babi 

pada produk olahan daging seperti sosis dan bakso. Pemanasan pada suhu 70°C 

dan 80°C disesuaikan dengan proses pemanasan dalam pembuatan sosis (Prastini 

et al.,2015; Heny, 2010). Sedangkan penggunaan suhu 100°C disesuaikan dengan 

suhu pembuatan bakso menurut Afrianty (2002). 

HIPOTESIS 

H0:  Ekstrak daging babi yang dipanasakan pada suhu 70°C, 80°C, dan 100°C  

selama 30 menit tidak efektif dalam menghasilkan antibodi  poliklonal pada 

hewan percobaan 

H1:  Ekstrak daging babi yang dipanasakan pada suhu 70°C, 80°C, dan 100°C  

selama 30 menit efektif dalam menghasilkan antibodi  poliklonal pada 

hewan percobaan. 

 



3 
 

MATERI DAN METODE 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2018 sampai Juli 2018 di 

Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi Fakultas Peternakan dan Pusat 

Unggulan Biosains dan Bioteknologi Fakultas MIPA Universitas Mataram, 

Mataram. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak daging babi 

yang dipanaskan pada suhu 70°C, 80°C dan 100°C selama 30 menit. Empat ekor 

kelinci lokal masing-masing divaksinasi dengan ekstrak daging P0 (Tanpa 

pemanasan), P1, (suhu 70°C),  P2 (suhu 80°C), dan P3 (suhu 100°C) secara 

subkutan di bagian punggung dan intra perotonial (IP). Konsentrasi vaksin yang 

digunakan 200 μg/ekor, dengan penyuntikan 100 μl/10 titik pada bagian 

punggung dan 1000 μl bagian intra perotonial (IP). Vaksinasi dilakukan sebanyak 

3 kali dengan jarak 10 hari. Serum diambil sebanyak 4 kali masing-masing 

sebelum vaksinasi pertama, ke dua, dan 10 hari pasca vaksinasi ke tiga. Antibodi 

dipurifikasi menggunakan amonium sulfat pada konsentrasi 10% dan 50% yang 

dilanjutkan dengan proses dialisis. Antibodi yang dihasilkan diuji dengan metode 

immunodot-blot menggunaka membran nitroselulose (NC). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ekstrak  Daging Babi (Sus vittatus) 

Hasil ekstrak daging babi dari setiap perlakuan menunjukan perbedaan 

terutama dari segi warna, maupun konsentrasi protein. Perbedaan warna dan 

konsentrasi protein hasil ekstrak  daging babi dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel  1. Warna dan Konsentrasi Protein Ekstrak Daging Babi 

No  Perlakuan  Warna Ekstrak Konsetrasi protein 

(mg/mL)  

1 P0  (D. Mentah) Kuning muda 16,6 

2 P1(70°C) Kuning muda 1,5 

3 P2 (80°C) Putih jernih 2 

4 P3 (100°C) Putih jernih 1 
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Warna ekstrak daging babi yang dihasilkan pada perlakuan P0 dan P1 

bewarna kuning muda ini dikarenakan pada perlakuan P0 daging babi tidak 

dipanaskan sehingga komposisi kimia dalam daging tidak terlalu rusak baik itu 

protein maupun lemak. Warna kuning disebabkan karena masih adanya 

kandungan lemak. Pemanasan suhu 80°C dan 100°C daging babi yang dipanaskan 

dapat mengubah mioglobin yang terkandung dalam daging menjadi oksimioglobin 

yang mengendap dan apabila dilakukan sentrifus dapat memisah sehingga cairan 

supernatan yang dihasilkan bewarna putih jernih. Analisis konsentrasi protein 

pada OD280 nm menggunakan Nanodrop menunjukan konsentrasi protein P0 atau 

daging mentah yang tidak dipanaskan lebih tinggi 11X daripada P1, 8,3X 

terhadap P2,  dan 16.6X dibanding P3. Konsentrasi protein P2 lebih tinggi 

daripada konsentrasi P1 walaupun suhu pemanasan P2 lebih tinggi dari suhu 

pemanasan P1, mungkin ini dikarenakan kurang teliti atau optimalnya pada saat 

dilakukan pemanasan 

Vaksin dan Vaksinasi 

Dalam penelitian ini vaksin yang digunakan untuk proses vaksinasi 

merupakan vaksin buatan sendiri, vaksin yang dibuat terdiri dari kombinasi 

ekstrak daging babi, Complete freund’s adjuvant (CFA), vico oil dan 

margarinGambar vaksin yang sudah siap disuntikkan dapat dilihat pada Gambar 

1 Vaksin yang sudah jadi ditandai dengan terjadinya emulsi atau padatan seperti 

pasta yang berwarna putih dan tidak larut dalam air. Contoh hasil vaksinasi di 

bagian punggung (sub kutan) dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini. 

 

Gambar 1. Vaksin  

 

Gambar 2. Hasil vaksinasi 
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Pengambilan Darah dan Pemurnian Antibodi (Ab) 

Pengambilan darah dilakukan sebanyak 4 kali, pengambilan pertama 

dilakukan sebelum vaksinasi, pengambilan kedua pasca vaksinasi ke-I, 

pengambilan ketiga pasca booster 1, pengambilan keempat pasca booster ke –II. 

Sampel serum darah pasca booster ke-II  dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah 

ini 

 

Gambar 3 . Sampel serum darah pasca booster ke-II  P0 (Daging mentah 

tanpa pemanasan), p1 (pemanasan 70°c),  P2 (pemanasan 

80°c), P3 (pemanasan 100°c ) dan K- (Serum darah sebelum 

divaksinasi / kontrol negatif). 

Gambar 4 memperlihatkan warna serum darah yang berbeda dari setiap 

perlakuan, pada perlakuan K- dan P0 serum darahnya kuning keemasan, 

sedangkan perlakuan P1, P2 dan P3 serum darahnya berwarna merah muda. 

Serum berwarna merah muda dikarenakan pada saat pengambilan, aliran darah di 

intravena kadang-kadang terhenti terutama dibagian telinga, sehingga darah 

diambil berulang kali dan menyebabkan darah menggumpa (lisis). 

Dalam penelitian ini pemurnian antibodi dalam serum darah kelinci 

mengunakan amonium sulfat jenuh 10% dan 50% amonium sulfat. Hasil dari 

proses pengendapan menggunakan amonium sulfat menjadi pellet dan bewarna 

putih, dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini. 

 

Gambar 4. Pellet hasil pemurnian antibodi menggunakan amonium sulfat, 

yang digetarkan selama 30 menit pada suhu kamar, dan 

disentrifus 12.000 rpm selama 10 Menit. 
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Masing-masing pellet yang terbentuk dilarutkan dengan PBS pH 7,4 

sebanyak 250 µL per tube, sedangkan supernatan dibuang. Amonium sulfat yang 

masih tercampur dengan antibodi harus dipisahkan karena amonium sulfat bersifat 

merusak  antibodi. Untuk memisahkan amonium sulfat dari antibodi dilakukan 

dengan cara didialisis selama 12 jam menggunakan larutan PBS menggunakan 

Spectrapor membran tubing (Selovan). Selovan ini mempunyai pori-pori dengan 

ukuran ≤ 11 kDa dan bersifat semipermeabel, sehingga amonium sulfat  yang 

berukuran lebih kecil dari 11 kDa keluar dari membran, sementara yang tertinggal 

di dalam membran adalah protein (antibodi) karena antibodi berukuran lebih besar 

daripada ukuran pori-pori mebran. 

Uji Immunodot-blot 

Dalam penelitian ini pengujian produksi antibodi dilakukan dengan 

menggunakan uji immonodot-blot mengunakan membran nitroselulose. Sampel 

antigen (ekstrak daging) diteteskan (blotting) pada membrane NC. Hasil 

penetesan antigen diamati menggunaan pengecatan larutan Ponceau 0.1% 

(Gambar 5) berikut ini. 

 

Gambar 5. Membran nitroselulose (NC) yang ditetesi 2 µL  

ekstrak daging + ponceaus 0,1%. 

Gambar 1 di atas menunjukan masing-masing strip mebran nitroselulose 

mengandung spot berwarna merah yang merupakan hasil penetesan ekstrak Ag P0 

(Untuk ekstrak daging mentah tanpa pemanasan), Ag P1 (Untuk ekstrak daging 

pemanasan 70°C), Ag P2 (Untuk ekstrak daging pemanasan 80°C), Ab P3 (Untuk 

ekstrak daging pemanasan 100°C), dan P4 (Serum darah kontrol positif) dengan 

penambahan ponceaus 0,1%. Selanjutnya, hasil uji imunologi terhadap dot-dot 

yang terbentuk menggunakan antibody sekunder dapat dilihat pada  Gambar 2 di 

bawah ini.  
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Gambar 6. Hasil uji dot blot reaksi spesifikasi antigen-antibodi  pada 

membran nitroselulose [ Ab K- (Antibodi serum darah kontrol), 

Ab P0 (Antibodi tanpa pemanasan), Ab P1 (Antibodi pemanasan 

70°C), Ab P2 (Antibodi pemanasan 80°C), Ab P3 (Antibodi 

pemanasan 100°C), Ag P0 (Antiigen tanpa pemanasan), Ag P1 

(Antigen pemanasan 70°C), Ag P2 (Antigen pemanasan 80°C), 

Ab P3 (Antigen pemanasan 100°C), Ag  P4 (Antigen serum darah 

kontrol)] 

 Hasil uji menunjukan positif adanya produksi antibodi poliklonal pada 

semua perlakuan (Ab P0, Ab P1, Ab P2, dan Ab P3) tetapi dot yang dihasilkan 

sangat lemah. Reaksi positif ini ditandai dengan timbulnya warna ungu pada dot-

dot mebran nitroselulose seperti yang ditunjukan pada Gambar 6.  Pada 

perlakuan Ab P0 dan Ab P1 warna dot yang dihasilkan agak tajam (lebih kuat) 

dibandingkan dengan perlakuan Ab P2 dan Ab P3, serta pada perlakuan Ab P0 

dan Ab P1 dapat mendeteksi antigen pada membran NC baik pada Ag P0 maupun 

pada Ag P1.  Pada Ab P0 masih dapat mendeteksi antigen P1 dikarenakan 

antibodi yang dihasilkan bersifat nonspesifik serta sruktur antigen masih sama 

sehingga antibodi masih mengenali dan berikatan dengan antigen P1. Tetapi pada 

Ab P0 dan Ab P1 tidak dapat mendeteksi Ag P2 (Antigen hasil  pemanasan pada 

suhu 80°C), Ag P3 (Antigen hasil pemanasan pada suhu 100°C). Hal ini 

disebabkan karena pada suhu pemanasan 80°C dan 100°C struktur antigen sudah 

berubah sehingga tidak dapat dikenali dan tidak terjadi ikatan antara antibodi dan 

antigen. 

Pada perlakuan Ab K- Ab P2 dan Ab P3  intesitas warna dot yang 

dihasilkan sangat lemah, serta pada perlakuan Ab K- Ab P2 dan Ab P3 tidak dapat 

mendeteksi antigen Ag P1 (Antigen hasil pemanasan pada suhu  70°C), Ag P2 

(Antigen hasil  pemanasan pada suhu 80°C), Ab P3 (Antigen hasil pemanasan 
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pada suhu 100°C). Hasil ini menandakan bahwa antibodi yang dihasilkan tidak 

mampu mendeteksi antigen yang dipanaskan pada suhu 70°C suhu 80°C dan 

pemanasan suhu 100°C.  Pada perlakuan Ab K-  timbul dot yang bewarna 

keunguan dengan itensitas warna lemah, kemungkinan antibodi yang dihasilkan 

bukan antibodi anti daging babi, melainkan ada ikatan non spesifik. 

 Dot-dot yang dihasilkan pada membran NC menunjukan adanya 

perbedaan itensitas warna masing-masing perlakuan, dimana ada dot yang 

itensitas warna yang lemah, sedang dan tinggi atau tajam. Semakin banyak 

antibodi yang berikatan dengan antigen maka semakin tajam warna dot yang 

dihasilka. Perbedaan itensitas warna dot yang dihasilkan masing-masing 

perlakuan di sajikan pada Tabel 2. 

Pada Ag P4 yakni serum darah Kontrol (+) yang merupakan sampel serum 

darah kelinci normal, bereaksi positif pada semua perlakuan antibodi (Ab K- Ab 

P0, Ab P1, Ab P2, dan Ab P3). Hasil ini diharapkan karena sebagai petunjuk 

bahwa antibody sekunder dan developer BCIP bekerja sempurna. Warna yang 

ditimbulkan pada dot bewarna ungu tajam dibandingkan dengan perlakuan  Ag P1, 

Ag P2 dan Ag P3, ini dikarenakan serum darah kelinci langsung bereaksi dan 

berikatan sangat kuat dengan antibodi sekunder (antibody goat anti rabbit Ig G – 

Peroxydase). 

Tabel 2. Skoring Itensitas Warna Dot yang Dihasilkan pada Uji Immunodot-blot 

No Perlakuan Ab K- Ab P0 Ab P1 Ab P2 Ab P3 

 

1 Ag P0 (Daging mentah)   + ++ ++ + + 

2 Ag P1 (70°C) - ++ ++ - - 

3 Ag P2 (80°C) - - - - - 

4 Ag P3 (100°C) - - - - - 

5 Ag P4 (Serum darah kontrol (+)   +++ +++ +++ +++ +++ 

 

Ket :  + (Itensitas warna dot yang dihasilkan lemah) 

++ (Itensitas warna dot yang dihasilkan sedang) 

+++ (Itensitas warna dot yang dihasilkan ungu tajam) 

- (Tidak ada timbulnya dot-dot yang bewarna unggu/hasil negatif) 

-  

 



9 
 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan ekstrak daging babi efektif 

menghasilkan antibodi poliklonal pada pemanasan maksimum 70°C selama 30 

menit  

UCAPAN TERIMA KASIH 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 

membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. 
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